I. évfolyam 1. szám 2014. november

Lelki eledel
Beköszönés
Őszinte megrendüléssel fogadtuk a hírt, amikor Püspök Atya közölte, hogy
Sajószentpéterről áthelyez Encsre parókusnak. Persze nem a templomot, melyet építettünk, vagy a felújított parókiát volt nehéz ott hagyni, hanem azokat az embereket, akiket Isten rám bízott és a Szentlélek évek folyamán összegyűjtött az egyházba. Szívesen
jöttünk Encsre, még ha első ránézésre nagyon sok feladat tornyosul is hirtelen elénk.
Amikor közöltem a gyermekeimmel, hogy Püspök atya mit kér, megkérdeztem
tőlük, mit tanácsolnak apának, mit válaszoljon. Ugyanígy megbeszéltük a feleségemmel, aki 10 éve az egyházközség kántora is, Miskolcon a missziós iroda vezetője. Az
egyik gyermekem mondta, hogy „apa nekünk az lesz a legjobb, ahogyan te döntesz”.
Nagyon fontosnak éreztem, hogy közösen döntsünk és önként vállaljuk a következő
szolgálatot, hiszen mi együtt a pap család látjuk el az Isten szolgálatot, amely szerteágazó feladatot és kihívást jelent az egyházban és a társadalomban. Gyermekeink Kristóf 15 éves, Luca 14, Cirill 12, mind a hárman a jezsuita gimnáziumban tanulnak és
kollégisták, szeretnek sportolni, különösen focizni, amellett szeretnek ministrálni és
kántorkodni is.
Nem vagyunk ismeretlenek Encsen, hiszen feleségem Mónika ide való, a középiskolát én is itt végeztem. Kispapként sokszor megfordultam Encsen és az esküvőnk is ebben a templomban volt. Szüleim jó pár évig a közösség tagjai voltak. Édesanyán hősiesen hozta tolókocsiban lebénult apámat a templomba. Ők is Istenből merítettek erőt és nekünk is legfontosabb prioritása életünknek Isten. Ő életünk középpontja, Ő ad értelmet az életnek. Amikor 16 évvel ezelőtt pappá szenteltek jelmondatot
kellet választani, mint egy programot. Én a következőt választottam: „Tegyétek kezembe szíveteket, én Isten elé teszem le, Teremtő Istenünk hatalmasabb azok megőrzésére” (Aranyszájú Szent János) Ezt szeretném közöttetek is megvalósítani, összegyűjteni benneteket, Isten közelében tartani, mert számunkra a görögkatolikus egyház nem
más, mint egy életmentő állomás.
Szeretettel köszöntöm mindnyájukat! Pacsai János parókus
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Elhunyt szeretteinkről való megemlékezés
Nekünk keresztényeknek van
lehetőségünk, hogy kapcsolatba lépjünk az elhunytakkal és segítsük őket:
irgalmassággal és imádsággal. Ezek
kapcsolnak össze velük, tartják fenn a
szeretet kötelékét, még akkor is, ha
nem látjuk őket. A Krisztus iránti szeret, minden bánatot megváltoztat, még
a szeretet személy halála iránt érzett
bánatot is, ami a legmélyebb. Ha szeretjük Krisztust és arra gondolunk,
hogy szeretett hozzátartozónk Krisztus
mellett van a ki nem fogyó boldogságban, ahol nincs fájdalom, aggódás és
sóhaj, akkor megbékülünk. Ez az a vigasztalás, amit csak Isten adhat, aki
letöröli szemünkről a könnyeket.
Egyházunkban a halottakról szokásban van megemlékezni: temetése
után harmadnapon, mert az Úr Jézus harmadnap támadt fel. Kilencednapon,
azon óhajunk kifejezésére, hogy Isten kegyelme az elhunytat a szentek kilenc
karába emelje; negyvenedik napon, mert az Úr Jézus a negyvenedik napon ment
fel a mennyekbe, hová reméljük a tőlünk elköltözött szerettünk is el fog jutni;
minden évben a halálozás évfordulóján, miáltal azt fejezzük ki, hogy az elhunyt
lelke velünk él, csak a teste költözött el tőlünk.
Mikor elhunytjainkról meg akarunk emlékezni, érettük szent Liturgiát, pannachidát (hramotát) vagy parasztázt végzünk. A parasztáz közbenjárást vagy pártfogást jelent, vagyis olyan istentiszteletet, amely által mi élők járulunk közben Istennél elhunytjaink üdvösségéért.
Összes elhunytjainkról a gör ög katolikus egyházunk évente ötször
emlékezik meg (húshagyó szombaton, nagyböjt I. III. IV. szombatján és pünkösd előtti szombaton.) valamint halottak napján (november 1-jén. A templomban vagy a keresztnél a temetőben)
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Őrangyal
Az angyalok a mennyben szüntelen Istent dicsőítik. Amikor az én életemben is elérkezik a pillanat és
Jézus Krisztus testének a részévé válok, akkor a kereszteléskor kapok egy őrangyalt, aki az életem további részében vigyázni fog rám. Ez az angyal velünk marad,
vigyáz ránk, amit szerető gondoskodással körbevesznek
a mi védőszentjeink, akiket a keresztségben megneveztek számunkra.
Isten szent angyala, az én Istenemnek és lelkemnek védelmezője és gyámja, azért imádkozom,
hogy minden bűnöm, amit a nap folyamán elkövettem, bocsánatot nyerjen. Ments ki engem minden gonosz hatásból és kísértésből, hogy ne haragudjon rám
az én Istenem semmilyen bűnöm miatt. Imádkozzál
érettem, hogy méltó legyek Isten kegyelmére, hogy
részem legyen az Ő örök Országában, a boldogságos
Szűz Mária és minden szentek társasága. Ámen!
Az örök Ország, amit Isten megígért azoknak, akik őt szeretik, a mi Urunk
Istenünk már kimutatta nagy szeretetét. Kik a legnagyobbak ebben az Országban?
Ha nem alakultok át és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem tudtok
oda bemenni. Vigyázzatok, e kicsinyek közül ne vessetek meg egyet sem, mert a
mennyben az angyalok szüntelenül nézik az én mennyei Atyám arcát. Egyértelmű,
hogy azok az angyalok, akik számunkra lettek rendelve, azok szüntelenül Isten jelenlétében vannak. Jézus Krisztus is azonosítja magát a gyermekekkel, amikor azt
mondja: „aki befogad egy ilyen kis gyermeket, engem fogad be”. Biztosíték ez számunkra, mivel a mi Urunk szeret minket, szereti összes gyermekét. Minden gyermekét védi, az őrangyal szárnyait fölé terjeszti, és oltalmazza. Bármilyen nehézség, probléma, betegség van, Urunk gyorsan válaszol: „hagyjátok hozzám jönni a
gyermeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa” /Mt 19,14/.
Itt az alapja a lelki nevelésnek, ami a mi Urunk szeretetével körbe fog bennünket. Tehát amikor kisétál gyermekünk az otthonból, az iskolából, a mi Urunk
vigyáz rá, Ő parancsolja, hogy vigyázzanak gyermekeinkre. Ahogyan öregszünk,
továbbra is velünk marad, soha nem hagy el minket. Ő vigyáz ránk a legnehezebb
időszakokban, az élet bármilyen küzdelmében. Isten törődik velünk, nem csupán a
kényelmünkkel, hanem Szentlelkét ajándékozza különféle áldásaival. Forduljunk
hozzá bátran és kérjük tanácsát és erejét lelki harcainkban.
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Karácsonyi időszak:
Isten komolyan akarja mindenki üdvösségét.
Krisztus megszületik, dicsőítsétek!
Krisztus a mennyből lejön, menjetek elébe!
Krisztus lent van a földön, legyetek emelkedett lelkűek!
Énekeljetek az Úrnak minden ország, mert fenségeset művelt!

Karácsonyt megelőző bűnbánati időszak.
Következő vasárnapok mondanivalója ősatyák vasárnapjáig bezárólag:
Isten hogyan készíti elő a megváltást népének- a próféták messiási jövendölései
alapján.

Szentatyák vasárnapja:
Krisztus a pr óféták végcélja, teljessége /apostoli levél/ és
emberi fánk gyümölcse /genelogia/.

Karácsony:
Velünk az Isten!
Gyűljetek egybe mind ti nemzetek, vereséget szenvedtek, mert velünk az Isten! /Iz 8,8-10/

Karácsony utáni vasárnap
Krisztus emberi kapcsolatai, földi rokonsága, első kis családja.

Az Úr körülmetélése:
Törvény szerint beiktatják Isten választott népébe.

Vízkereszt:
Isten beavatja népét legbensőbb titkába, a Szentháromságba – Krisztus fellépésekor megnyílik a titok.

Vízkereszt utáni vasárnap:
Metanoéte! Tartsatok bűnbánatot!
Térjetek meg! Térjetek észhez! Változzatok jóra!
Most már egyedire, személyesre fordul Isten nevelése és már kezdődik a
triódion és a nagyböjt.
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Karácsonyi böjt
Erőfeszítéseink odaajándékozása a családjaink védelmében.
A karácsonyi böjt Szent
Fülöp apostol napja után november 15-én kezdődik és december
24-ig tart. Célja, hogy minket az
Úr Jézus születésének méltó
megünneplésére
előkészítsen,
hogy ne csak Betlehemben, hanem a mi életünkben is megszülethessen az Úr.
Biztatok mindenkit a
templomi imádságokon való
buzgó részvételre, amennyire
van ideje. De jó lenne, ha mindenki a templomból indulna a
munkahelyére vagy az iskolába,
legalább ilyenkor karácsony táján, de jó lenne, ha növekedne a hitünk, legalább ilyenkor karácsony táján, de
jó lenne karácsonyig megbékélni magunkkal, családunkkal, világunkkal.
A böjt minden hétköznap reggelén 6 órakor reggeli istentiszteletet
(utrenye), I. imaóra, este 17.00 órától Szent Liturgiát fogunk végezni, melyben
böjti gondolatok, rövid elmélkedést hallhatunk, utána vecsernye.

A téli pászka útján az első lépés az ember J ézussal való találkozás.
Mint Fülöp és a tanítványok, mi is meghívást kaptunk: „jöjj és lásd!” Ha valóban menni és látni akarunk, úgy is lesz. A tanítványokhoz hasonlóan a vártnál
„nagyobb dolgokat” fogunk látni. Látni fogjuk, „hogy megnyílik az ég és Isten
angyalai föl-és alászállnak az Emberfia előtt”. Látni fogjuk Jézust, a mi Mesterünket és felkiáltunk: „Rabbi, te vagy az Isten Fia! Te vagy Izrael királya!”
Tudni fogjuk, hogy ki és mi is ő valójában. De először jönnünk kell, mert ha
nem jövünk, látni sem fogunk.
Először Jézussal, az emberrel kell találkoznunk. Meg kell ismernünk őt, aki
konkrét emberi lény, zsidó, mester /rabbi/ és próféta. Találkoznunk kell a Názá-
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retivel, Mária gyermekével, az ács fiával. Aztán ebben a találkozásban, ha szemünk nyitott és szívünk tiszta, „nagyobb dolgokat” is láthatunk. Megismerhetjük Őt, az Isten fiát.
Hogyan lehet a világ zagyvaságától a gondolkodásunkat és a szívünket
megtisztítani?
Ha eljárunk a szertartásokra lehetőségünk van arra, hogy kiszáradt, szórakozott lelkünk a mindennapok imádságában megedződjön. A zsoltárok, a
himnuszok, az imádságok éneklése közben mennyi könny ereszkedik ki a szemünkből, az imádság hangjai beereszkednek a szívünkbe, rászáll az igazság
harmata az értelmünkre és különböző jámbor érzések törnek ránk, ami igen jólesik nekünk. Ettől fosztanám meg magamat?
Pacsai János

Hírek
November 02. Elhunyt szeretteinkről való megemlékezés 9.30 órakor
November 08. Szent Mihály arkangyal ünnepe és az összes égi erőkre emlékezünk. Szombat este 17.00 órakor szent Liturgia.
November 15.- karácsonyi böjt kezdete
November 21. Az Istenszülő bemutatásának ünnepe

Házassági évfordulók megünneplése
Akik 2014-ben ünneplik az 1.- 10.-20.-25.-30.-40- 50.
házassági évfordulójukat, várjuk a szent Liturgiára,
amelyet értük fogunk felajánlani. Kérem jelezzék fe
lém az évfordulósok!

A parókia befejező munkáihoz minden segítséget szívesen fogadunk, Isten áldja meg a jókedvű, nagylelkű adakozókat.

Össz.

Létszám

5
5
2
7
6
9
3
5
3
6
4
3
1
12
12
4
3

Osztály

1.
2.
3+4
5.
6.
7+8
1.
2.
5.
6.
3+4
7.
8.
5.
6.
vegyes
vegyes
11:50-12:35
12:45-13:30
13:35-14:20

Mérai Általános Isk.

Mérai Általános Isk.

Mérai Általános Isk.

Szombat

12:45-13:30
13:35-14:20
14:25-15:10

Fügödi Ált. Isk.

Felsős hittan

Alsós hittan

Fakultatív

Beíratott

Beíratott
11:50-12:35

12:45-13:30

11:50-12:35

Fakultatív

Beíratott

Péntek

Fügödi Ált Isk.

Váci Mihály Gimn.

Váci Mihály Gimn.

10:55-11:40

Mérai Általános Isk.

Fakultatív
9:55-10:40

13:35-14:20

Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Csütörtök

Beíratott

Mérai Általános Isk.

12:45-13:30

Fakultatív

Zrínyi Ilona Ált. Isk.

12:45-13:30

Zrínyi Ilona Ált. Isk.
11:50-12:35

11:50-12:35

Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Szerda

Beíratott

Kedd

Zrínyi Ilona Ált. Isk.

10:55-11:40

Hétfő

Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Hely

Időpont (meghatározott napokon – tól – ig)

Hit– és erkölcstan csoportok 2014/2015 tanév

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

Heti
óra-
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„JÖJJ ÉS LÁSS”

Kiadja az Encsi Görög Katolikus Egyházközség
Felelős kiadó: Pacsai János parókus
Encs 3860, Váci M.u.36.
Elérhetőség: 06-30-9536067, 06-46/386-596
pacsai.janos@gmail.com, www.encsgorkat.hu
Szerkesztés és nyomdai előkészítés: Molnár Gábor (06-30-623-1030)
Szerkesztőség email címe: encsilevelek@gmail.com

